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Az emlékezet kultúrája, az emlékezet helyei Kenderesen
Az ország számos pontján találkozunk olyan múzeumokkal, magángyűjteményekkel, levéltárakkal, ahol a történelmünk egy-egy szeletének írásos,
tárgyi emlékeit őrzik. Az elmúlt évtizedekre jellemző, hogy szinte versenyszerűen emeltettek magánszemélyek,
önkormányzatok vagy az állam szobrokat, emlékműveket, melyek helyszínt
biztosítanak a történelmi emlékezet felélesztésére, „új emlékek” megteremtésére.
Sok esetben a politika beavatkozik a
kollektív emlékezet kialakulásába, megmondva, mire emlékezzünk, esetleg mit
felejtsünk el. Ezzel nem csak a nemzeti
emlékezet összekuszálását, hanem az
egyén identitásának kialakulását is
befolyásolják.
Példa erre a Trianoni békeszerződés,
a Horthy korszak politikusai, eseményei. A nemzeti emlékezet összekuszálásának egyik eredménye, hogy az emlékezni nem képes fiatalok, szimpatizálnak a szélsőséges nézetekkel, mert
erőt, határozottságot és igen nagy csoportkohéziót tapasztalnak. De hová sorolja magát az, aki politikai befolyás
nélkül akar emlékezni egy-egy eseményre, érdeklődik a fent említett
korszak iránt, vagy tiszteletét fejezi ki a
történelmi kor egy-egy politikusa iránt.
Nem kellene, hogy a történelmi emlékezet politikai színezetet nyerjen, a pártok befolyásolása határozza meg, hogy
mire kell emlékezni és mi az, ami elítélendő.
A rendszerváltást követően, korábban nemzeti ünnepeknek nyilvánított
események eltűntek vagy gyökeresen
megváltoztak, de helyettük újak jelentek meg a közéletben (április 4., november 7., augusztus 20., október 23.,
június 4.). Nem csoda, hogy a rendszer-

váltás idején élt fiatalok összezavarodtak, nem beszélve azokról az idősekről,
akik 40 év kihagyás után, újra visszakaptak néhányat a nemzeti ünnepekből,
igaz kicsit más értelmezéssel, más
megvilágításban.
De mi is az emlékezet?
Emlékezni csak tapasztalás útján tudunk. Az emlékezőképesség, az alkalmazkodni képes szervezetek létfeltétele. Nélküle nem létezik sem a tanulás,
sem jelhasználat, sem célkitűző-célelérő
tevékenység. Csingiz Ajtmatov írja:
„ha az embert erőszakosan megfosztják
emlékezőképességétől és emlékeitől, kiszolgáltatottá és egy idegen akarat játékszerévé válik”.
Egy helyi példa az emlékezés tárgyáról, az ország legnagyobb I. világháborús emlékművéről.
Az alkotás rövid története:
A terület, amelynek közepén az emlékmű áll, eredetileg a település temetkezési helye volt. 1921-ben döntött úgy
az akkori településvezető testület, hogy
máshol jelöli ki a temetőt és a régi

helyén létrehozza a Hősök ligetét, mely
akkor sok más településen is megtörtént (a hősök ligetei nem csak emlékparkként szolgáltak a helyi lakosoknak,
hanem munkalehetőséget is biztosítottak a hadiözvegyeknek, háborúban
megsérült férfiaknak). A park közepén
1928-ban kezdték el építeni az igen
monumentális emlékművet (a 16.5 méter magas korinthoszi mészkő oszlopon
Magyarország védőangyalát ábrázoló
bronzszobor áll, kezében karddal és
pajzzsal. A talapzat fehér mészkőfalain
221 hősi halált halt huszár neve olvasható), mely a gazdasági válság bekövetkezte miatt csak 1941-ben készült
el. Az avatási ceremónián jelen volt
Horthy Miklós kormányzó és József
királyi főherceg is.
(Magyarország kormányzójának jelenlétében bensőséges és fényes ünnepség keretében leplezték le Kenderes
község 221 hősi halottjának emlékművét. József királyi herceg, tábornagy
ünnepi beszéde: „Kedves bajtársaim!
Folytatás a 2. oldalon
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Folytatás az 1. oldalról

Az elesettek becsülete nagyszerű kötelességteljesítésükben és halálukban
magasztaltatott föl. Az életben maradottak úgy, mint fiaik, utódaik, egyesülnek a haza szent eszméje körül, és
készek a haza szent ügyeit fegyverrel
szolgálva újabb babérokat aratni
ugyanazon eszméért, melyért e hősök
meghaltak.” [Horthy Miklós beszéde:]
„Büszkén állapíthatom meg, hogy
amióta csak visszaemlékszem Kenderes
hazafiasságban és áldozatkészségben
mindig jó példával volt. A múlt nehéz
küzdelmei után újból felragyog a jövő
bíztató fénysugara. A Trianonban halálraítélt Magyarország helyén most az
előretörő erős, egészséges Magyarország áll. A hősök szobra a legszentebb
érzelmek kiapadhatatlan forrása. Falum
hős fiainak emlékéről hulljon le a lepel!”
Az avatásról készült archív felvételen látszik, hogy nem csak a politikai
hatalomnak volt fontos az emlékmű
felállítása. A megjelentek emlékeztek a
harctéren maradt rokonokra, ismerősökre, családtagokra, akik hazatértek,
visszaemlékeztek a háború borzalmaira, az elesett bajtársakra. A szobor
valóban a kollektív emlékezet szimbólumává vált. Egyfajta közös sír, az
odaveszett katonák számára. Megkönnyítve ezzel a gyászolók fájdalmát,
a természetes gyász folyamatát. Így
emlékeztek ők az elesett hősökre.
Milyen emlékeket idéz fel az emlékmű egy olyan 92 éves helyi lakosban,
aki ott volt az avatáson?
Az illető pontosan elmesélte, hogy
ők hol álltak az avatáskor, mint leventék. Milyen autóval érkeztek az elöljáróságok, milyen növények voltak ültetve a parkban, hol „fújta a katonazenekar”, milyen dalokat énekeltek, sőt
még arra is, hogy a kezdés előtt fél órával egy katonai jármű beleborult az
árokba, mivel „gyorsan akarta bevenni
a kanyart”. Ez az ő egyéni emlékezete,
mindamellett, hogy a mai napig tiszteletét fejezi ki a világháborúban elesettek és Horthy Miklós előtt (őt már
nem tudja befolyásolni a politika, nem
is tartozik a szélsőjobb oldalhoz).
De mire emlékszik az, aki a '60-as,
'70-es években született?
Akkor is létezett ott egy zöld terület,
közepén egy szoborral. Akkor mindenki csak ligetnek hívta, a szobor meg

csak ott állt. A mészkőlapok nagy része
megsérült, a nevek már nem nagyon
voltak kiolvashatók. De minden akkori
fiatal emlékszik az emlékműre, mert a
talapzathoz vezető lépcső két oldalán
hatalmas mészkőtömbök voltak, amik
játszótér híján, tökéletesen megfeleltek
a csúszdázásra. Nem volt olyan helyi
gyerek, aki ne járt volna oda csúszkálni.
Az emlékmű, amely az első világháború hősi halottainak közös sírja, játszótérré alakult. Az eset morbid, mondhatni kegyeletsértő, de az akkori politika ilyen módon befolyásolta a kollektív emlékezetet. A modernizációs folyamatok és az új politikai kultúra kialakulása során az emlékezet birtoklásáért folyó versengés és annak eldöntése, hogy kinek a múltvízióját illessék
tiszteletadással az emlékhelyek és emlékművek, elsőrendű politikai kérdéssé
vált.
Mutatja ezt a 2014-ben, a kormány
által életre hívott Első Világháborús
Centenáriumi Emlékbizottság által kiírt
pályázat, mely több területen is forrást
biztosított az I. világháború emlékeinek
felújítására, létrehozására, gyűjtésére.
Ennek keretében a település sikeresen
újíttatta fel az emlékművet, mely így
visszanyerte eredeti állapotát. Ismét az
emlékezés (de nevezzük inkább megemlékezésnek) helyszínéül szolgál.
Minden évben itt rendezzük meg a
Trianoni emlékműsort és ez a díszpark
(mely 1995 óta a Horthy-liget nevet
viseli) szolgál helyszínéül a Horthy
család 1993-as kenderesi temetésének
megemlékezéséhez is.
Térjünk vissza egy kicsit az I. világháborút lezáró békekötésre. 1920. június 4-re sokáig nem emlékezhettünk,
még csak nem is gondolhattunk. A
történelemkönyvek nem nagyon tértek
ki rá, mert az akkori politikai hatalom
nem engedte bemutatni sem az előzményeit, sem a következményeit. A rendszerváltást követően történészek tucatjai kezdtek írni erről az eseményről.
Fejtegették az okát, keresték a hibásokat, vázolták, mi lett volna „ha” (véleményem szerint a történetírásban
nincs helye ennek a szónak!), és néhány éven belül egyre több településen
kezdtek megemlékezéseket tartani
Trianonról. Egyre többen látogattak ki
Erdélybe, Partiumba, Felvidékre, Délvidékre, hogy megismerjék azokat a
területeket, melyeket 1920-ban elsza-
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kítottak Magyarországtól. De vajon
mire gondol a mai kor embere, aki nem
élte át azt a nagyhatalmi döntést? Nincsen tapasztalása e téren, így emlékezni
nem tud. Elbeszélésekből, akár szépirodalmi (Wass Albert, Reményik Sándor,
Sajó Sándor, Nehéz Ferenc, Tormay
Cecil és még sorolhatnám), akár külhoni
magyarok által elmondott történetekből
hallhatja, mely minden emberben mást
vált ki. Találkozhatunk dühös, elkeseredett, érzelmes de érzelmektől mentes
személyekkel is.
A Trianoni megemlékezések kezdetben a fájdalomról, a haragról, a dühről
szóltak. Mert a kollektív tudatba leginkább a fent felsorolt írók, költők művei
kerültek be, akik még emlékeztek és fájdalommal emlékeztek erre az eseményre.
De néhány éve fordult egyet a helyzet. Már nem fájdalommal kell gondolnunk erre a napra, hanem kicsit örömködve, hiszen ez a Nemzeti Összetartozás napja lett. Ami szép gesztus a
kormánytól, hogy talált egy napot, amikor kifejezzük összetartozásunkat a
világ összes magyarja iránt, de valljuk
be a kettősség ott lapul ebben az érzésben. A külföldön élő magyarok 90%-a
kényszer hatására él ott, ahol él. Kivándorlásuknak vagy kint maradásuknak
az akkori politika az okozója (Trianon,
1956, megélhetési nehézségek). Szinte
lehetetlen egy addig fájdalommal teli
történelmi eseményt egyik napról a másikra pozitív előjelűre változtatni
(ugyanez igaz október 23-ra és március
15-re, amit néhány éve a szabadság napjaként ünnepelünk). De a jelenlegi hatalom ezt írja elő, mint kollektív emlékezet tárgya.
A kérdés írásom végére egyértelmű:
milyen kollektív emlékezet él a magyar
nemzetben, miután két-három évtizedenként változik a magyarság történetírása, változnak a történészek nézetei,
véleménye egy-egy történelmi eseményről? Elvárható-e a magyarságtól,
hogy összetartó legyen, ha a múltjának
darabjait kirakós játékként hol ide, hol
oda teszik a táblán? Mindez sajnos megtehető, mert a ténylegesen emlékezők
lassan elfogynak a magyarok közül.
Ismerjük el azzal a hazáért harcoló és
életüket áldozó hősök tetteit, hogy a
tiszteletükre állított emlékműveket, emlékhelyeket az emlékezésre és tiszteletadásra használjuk!
Bodor Tamás
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Kitüntetések
Az augusztus 20-i ünnepségen Kenderes Város Képviselőtestülete

„Díszpolgári címeT” ADományozoTT
Dr. Barta zsuzsannának,
aki 15 évig volt az I. számú körzet háziorvosa. Ideérkezését
követően rövid időn belül elfogadták a betegek, és bizalommal
fordultak hozzá. Minden igyekezetével azon munkálkodott,
hogy orvosi esküjéhez hű legyen, minden körülmények között
tudása legjavával gyógyítsa betegeit. Nagy hangsúlyt fektetett a
betegségmegelőzésre, annak tudatosítására. Szűrővizsgálatok
szervezésével a betegség időbeni felismerésére törekedett. Betegei szerették, tisztelték, bizalmukba fogadták doktornőt. A hírt,
miszerint augusztus 31-vel más településen folytatja háziorvosi
tevékenységét, mind az önkormányzat, mind a betegek sajnálattal vették tudomásul. Köztiszteletben álló személyiség. Ezt
mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy két cikluson keresztül
a lakosság magas szavazati aránnyal önkormányzati képviselőnek választotta. Bizottsági elnökként az Ügyrendi és Jogi
Bizottságban, bizottsági elnökhelyettesként a Szociális és
Egészségügyi Bizottságban is tevékenykedett. A város lakosságának érdekében végzett kimagasló munkájáért Kenderes
Város Önkormányzata 2005-ben Kenderesért Emlékérmet adományozott doktornő részére. Ezúton is köszönetünket és hálánkat fejezzük ki Kenderes város lakóinak nevében az elvégzett
áldozatos munkájáért, az elismeréshez szívből gratulálunk, további sikereket, nagyon jó egészséget, családi életében boldogságot kívánunk.

„KenDeresérT emléKérem”
KiTünTeTő DíjBAn részesülTeK:
Barabásné Forgács edit
Barabásné Forgács Edit a Vibrátor Kft. ügyvezetője 1993.
február 15-e óta működteti a pékséget. Az általuk gyártott termékek kedveltek, áruk kedvező, minőségük igen jó. Termékeik
folyamatosan kaphatók a helyi boltokban, és a környező települések üzleteiben. Barabásné Forgács Edit vállalkozása példaértékű, képes mindenkor a megújulásra, új termékek előállítására. Kínálatát folyamatosan bővíti az egészséges táplálkozáshoz szükséges termékekkel. Fegyelmezett adófizető. Önzetlensége, segítőkészsége példaértékű valamennyiünk számára. A
település rendezvényeit nagylelkűen támogatja, melyet ezúton
is hálásan köszönünk. Vállalkozásában 15 főt foglalkoztat, melyből 10 fő kenderesi. Ezért is köszönetünket fejezzük ki.

egei erzsébet
Egei Erzsébet az Ábrahám és Társa Kft. dolgozója. Kenderes
Város Önkormányzata közfoglalkoztatási START mintaprogram keretében 2013. évben megszerezte a volt Repülőgépes
Szolgálat telephelyét azzal a kötelezettséggel, hogy 51 fő foglalkoztatását kell garantálniuk mindenféle támogatás nélkül,
egy éven keresztül. Az önkormányzat nagyon hálás azért, hogy
a Kft. munkát tudott biztosítani 51 fő dolgozónak, melynek

irányítását,. Szervezését Egei Erzsébet végezte és végzi a mai
napig is. Ezzel a dolgozó létszámmal csökken a munkanélküliek
száma városunkban. Nagyon hálásak vagyunk neki azért, hogy
a kenderesi emberek számára megszervezi ezt a munkavégzést,
ezzel is elősegítve emberek, családok boldogulását. Fontos számára az, hogy dolgozói jól érezzék magukat munkahelyükön,
rendszeresen szervez munkahelyi kirándulásokat, összejöveteleket. Rendszeresen számíthatunk német nyelvtudására üzleti
tárgyalásaink kapcsán. Városunk rendezvényeinek rendszeres
támogatója, számíthatunk anyagi segítségére is. Köszönjük a
városunkért, az itt élő emberekért tett erkölcsi és anyagi támogatását.

Kissné Körmös piroska
Kissné Körmös Piroska körzeti ápolónő. 1988-ban kezdett
dolgozni a Hetényi Géza Kórház gyermek intenzív osztályán.
Ezt követően, 1996-ban körzeti ápolónőként helyezkedett el a
II. számú háziorvosi körzetben, ahol a mai napig is dolgozik. Az
eltelt húsz esztendő alatt munkáját lelkiismeretesen, kimagasló
szakmai tudással és nagyon nagy türelemmel végzi és végzi. A
település valamennyi lakója ismeri. Szabadidőt, fáradtságot nem
ismerve igyekszik mindenkinek segíteni munkaköri kötelességén túl is. Jellemző rá az önzetlenség, az áldozatvállalás és a
hivatásbeli alázat. Pozitív emberi tulajdonságai bátorítólag hatnak az elesettekre, de valamennyiünkre is. Nagy igyekezettel
segíti a háziorvosok munkáját. Sziklaszilárd hite, meggyőződése, az emberekhez való viszonyulása reményt sugároz és erőt
ad valamennyiünk számára.

süveges lajos
Süveges Lajos Kenderes Városgazdálkodás intézmény vezetője. A település szülötte, többdiplomás szakember, lokálpatrióta. 2003. március 1-től az akkori Vízmű intézményét vezette,
majd Kenderes Városgazdálkodás intézményvezetője lett,
amelyet nagy szakmai tudással és hozzáértéssel lát el. A település egészséges ivóvízzel történő ellátását, melyet az önkormányzati törvény kötelező alapfeladatként határozott meg, nagy
felelősséggel végezte. Az intézmény feladatköre szerteágazó,
ide tartoznak a település üzemeltetéssel kapcsolatos egyéb feladatok is. Szívügyének tekintette és tekinti a település útjainak,
parkjainak, zöldfelületeinek esztétikusabbá tételét. Elképzeléseinek megfelelően alakul az utcák, terek fásítása, virágosítása,
kiemelt hangsúlyt fektet a Horthy liget szépítésére, ápolására.
Szakmai iránymutatása alapján valósult meg a volt Repülőgépes
Szolgálat telephelyének felújítása, ahol ma már olyan tevékenységek folynak, mely példaértékű lehet a környező települések számára is. A közmunkaprogram gyakorlati vezetője.
Volt olyan időszak, amikor 600 foglalkoztatott munkájának
megszervezését, irányítását végezte. Az önkormányzat tulajdonában lévő 60 hektár földterület művelését a jó gazda gondosságával végzi. Nagy szakmai tudása, precíz, pontos munkavégzése, határozott, következetes hozzáállása nagy segítséget jelent
a település vezetése számára.
minden kitüntetettnek ezúton is gratulálunk, további
sikereket és nagyon jó egészséget kívánunk!
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Testületi ülésen történt
2016. július 26-án rendes, nyílt ülés keretében az alábbi
napirendi pontokat tárgyalta a Képviselő-testület.
Első napirendben meghallgatták dr. mikula noémi
doktornő elképzeléseit, aki az i. számú háziorvosi
körzet praxisjogát kívánja megvásárolni dr. Barta
Zsuzsanna háziorvostól. Ahhoz, hogy az önkormányzat
feladatellátási szerződést kössön a doktornővel, elindult
az engedély kiadásával kapcsolatos eljárás az ÁNTSZ-nél.
Amíg az eljárás le nem zárul, nem dönthet a testület a
szerződés megkötéséről. Dr. Mikula Noéminek belgyógyász szakvizsgája van. Több helyen helyettesített háziorvost, jelenleg Hajdúnánáson teszi ezt. Ismeri a környéket, mivel itt szokott ügyeletet vállalni. Ezért döntött úgy,
hogy a meghirdetett praxist megvásárolja, és Kenderesen
kíván háziorvos lenni. 2001-ben végzett a Debreceni Orvostudományi Egyetemen, ezt követően dolgozott a nyíregyházi Jósa András, a gyulai Pándy Kálmán KRI, valamint a debreceni Kenézy Gyula Kórházban. Az Orvosi
Ügyelet Nonprofit KHZ-nál sürgősségi alapellátásban
végzett ügyeletben vett részt, jelenleg egyéni vállalkozó.
2011. novemberétől háziorvosi tevékenységet végzett
Ebes, Báránd, Hajdúnánás és Debrecen településeken.
Belgyógyász szakvizsgáját 2007-ben szerezte meg. A
testület elvi hozzájárulást biztosított doktornőnek az I.
számú háziorvosi körzetben történő feladatellátáshoz
szükséges szerződés megkötéséhez, felajánlották számára
a Barta doktornő által használt önkormányzati ingatlant,
amelyet elfogadott.
Következő napirendben a Tiszamenti regionális Vízművek zrt. 2015. évi beszámolóját vitatták meg és fogadták el. Polgármester asszony a beszámolóhoz kapcsolódva elmondta, hogy nehéz időszakon vannak túl, amely
az ivóvízminőségjavító program megvalósítását érintette.
Úgy érzi, hogy mára normalizálódott a helyzet, a víznek
nincs kellemetlen illata, íze, ami az első időszakban jellemző volt. A téli időszakban a rendszer is elfagyott, gyakran fordul elő csőtörés, mert a vezetékek régiek, elavultak.
Érdeklődött esetleges fejlesztési elképzelésekről, továbbá
az ügyfélszolgálatnál tervezett változásokról, mivel
ezekről a lakosságot teljeskörűen szeretnék tájékoztatni. A
TRV Zrt. üzemegység vezetője elmondta, úgy gondolja,
hogy az említett problémákat megoldották. A tervezés
része nem rajtuk múlik. Azokat a fejlesztéseket fogják
végrehajtani, amelyek a Gördülő Fejlesztési Tervben szerepelnek. Azon felül nem szerepel a TRV Zrt. tervei között
további vezetékcsere. Az üzemmérnökség vezetője elmondta, hogy augusztus 1-től a kisújszállási ügyfélszolgálatnál fogadják az ügyfeleket, illetve a központi szolnoki ügyfélszolgálaton. A képviselőtestületet tájékoztatta
arról is, hogy kérte az ügyfélszolgálat vezetőjét arra, hogy
küldjenek a kenderesi ügyfélszolgálathoz egy tájékoztató

levelet, illetve a fogyasztókat értesítsék a változásokról a
következő számla postázásakor. Az önkormányzat nem
örül a változásoknak, mert visszalépést jelent az előző
ügyfélfogadási rendszerhez képest. Jáger Viktor a TRV
üzemmérnökség vezetője megindokolta a megszüntetést
arra hivatkozva, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zrt. átvilágítást folytatott cégüknél a hatékonyabb munkavégzés érdekében. Ennek keretében született meg az a
döntés, hogy az ügyfélszolgálatok számát le kell csökkenteni. Ez nagyon sok települést érint. Felhívta a figyelmet,
hogy az ügyintézést elektronikusan is lehet intézni. A heti
egy napos kihelyezett ügyfélfogadás kezdeményezésével
(amelyet az önkormányzat szeretne kérni), javasolta a cég
vezetését megkeresni. Volt szó még a személyi változásokat esetlegesen érintő tervezett átalakításokról is, de mint
megtudták, ez nem érinti a dolgozók számát, az ivóvíz és
a szennyvízszolgáltatáson továbbra is 4-4 fő dolgozik. A
leolvasásokat fél évente végzik.
Harmadik napirendben a Tiszamenti regionális Vízművek zrt. kérelmét tárgyalták szivattyúk javításának
2016. évi bérleti díj terhére történő kiszámlázásához.
Engedélyezték hogy a települési szennyvízhálózaton (Béke
úti átemelő), valamint a szennyvíztisztítóban meghibásodott szivattyúk felújítási költsége 489.312 Ft + ÁFA és
323.737 Ft + ÁFA a 2016. évi bérleti díj terhére történjen
kiszámlázásra.
Negyedik napirendben előterjesztést tárgyaltak Kenderes Városgazdálkodás intézmény intézményvezetői
állásra kiírt pályázatról. A jelenlegi vezető megbízása
2016. december 31-én lejár, ezért kell új pályázatot kiírni.
Meghatározták azokat a pályázati feltételeket, valamint
azoknak az iratoknak és igazolásoknak, feladatoknak a
körét, amelyek szükségesek a pályázat benyújtásához és
a munka végzéséhez.
Ezt követően előterjesztést tárgyaltak és hagytak jóvá,
Kenderes Városgazdálkodás és a magyar Telekom nyrt.
között létrejövő bérleti szerződésről. Az intézmény és a
Magyar Telekom Nyrt. Között érvényes bérleti szerződés
van, amely a Bánhalma, Akácos úton található ingatlan
egy részére mikroállomás üzemeltetéséhez szükséges
távközlési berendezések elhelyezése és üzemeltetése céljából került megkötésre. Most egy újabb kamera felszerelése vált szükségessé, amelyhez új bérleti szerződést kell
kötni. Felhatalmazták Süveges Lajos intézményvezetőt a
bérleti szerződés aláírására.
Hatodik napirendben tárgyalták és támogatták a 2016.
évi közművelődési érdekeltségnövelő pályázati támogatásra való igény benyújtását. A pályázathoz szükséges
önerő (127.000 Ft) a Móricz Zsigmond Művelődési Ház
2016. évi költségvetésében elkülönítve rendelkezésre áll.
Folytatás az 5.oldalon

2016. szeptember

KENDERES VÁROS KRÓNIKÁJA

Folytatás a 4. oldalról
Bánhalmán a Bán Tibor és Dékány József utak, valamint
az összekötő út egy régi adminisztrációs hiba következményeként a Középtiszai Mezőgazdasági Zrt. tulajdonában vannak, mint saját használatú utak. Az önkormányzat
vételi ajánlatot kíván tenni ezen utakra - 20 Ft/m2 áron,
mely összesen 458.040 ,- Ft - , mert nem szeretnék, ha az
ott lakók akadályba ütköznének a saját ingatlanukhoz
történő bejutáskor, mivel azt a Zrt., mint tulajdonos bármikor lezárhatja. Amennyiben nem tudnak megegyezni,
kénytelen lesz az önkormányzat a területek kisajátítását
kezdeményezni. A lakóingatlanok közműveinek üzemeltetéséhez és későbbi fejlesztéséhez szükséges az út területek önkormányzati tulajdonba vétele. A hetedik napirendben az erről szóló előterjesztést tárgyalták és fogadták
el.
Egyebek napirendben tértek vissza a civil szervezetek,
az egyházak és a sportegyesületek 2016. évi támogatására kiírt pályázatok elbírálására. A témát előzetesen
a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta.
Elmondható, hogy az igényelt összegek jóval magasabbak, mint a kiosztható összeg, mely a képviselő-testület
döntése alapján a civil szervezeteknek 1.520 ezer Ft, egyházaknak 400 ezer Ft, sportegyesületeknek pedig 1.500

Tájékoztatás
a 2016. évi mikrocenzusról
A Központi Statisztikai Hivatal 2016-ban mikrocenzust
tart. A mikrocenzus, másnéven kis népszámlálás végrehajtását a 2015. évi X. törvény rendelte el, az adatfevétel részleteit pedig a 65/2015 (III. 25) számú kormányrendelet tartalmazza.
Az adatfelvételre 2016. október 1-je és november 8-a
között kerül sor. A minta a lakások 10 %-ára terjed ki, és a
2148 településen mintegy 440 ezer háztartást és kb. egymillió
embert érint. A mintába került háztartásokban élők számára a
válaszadás kötelező.
ezúton értesítjük Önöket, hogy Kenderes település bekerült a 2016. évi mikrocenzus mintájába.
2016. október 1. és 9. között a kijelölt címeken élőknek
lehetőségük lesz arra, hogy a kérdőívet interneten keresztül
önállóan töltsék ki. Amennyiben az önkitöltés lehetőségével
nem élnek, akkor 2016. október 10. és november 8. között a
számlálóbiztos keresi fel a háztartást, hogy felvegye az adatokat.
A település forgalmasabb pontjain hamarosan megtalálhatják majd a mikrocenzust hirdető palátokat.
A lakosság számára a mikrocenzussal kapcsolatos információs tartalmakat a KSH állítja össze, és adja át.
További részletes információk találhatók a mikrocenzussal
kapcsolatban a www.ksh.hu/mikrocenzus2016 cím alatt.
Központi Statisztikai Hivatal

5. oldal

ezer Ft. A bizottság a tavalyi évben megkapott támogatási
összegeket javasolta odaítélésre, melyet a testület is ilyen
formában támogatott.
Magánszemély kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez,
melyben azon szándékát fejezte ki, hogy szeretne 4 db
építési telket vásárolni a Felsőföldi és Turgonyi út végén,
melyre lakóházat kíván építeni. Az önkormányzatnak
összesen 7 db építési telke van, melyet lakásépítésre tud
értékesíteni. Tájékoztatták a vevőt arról, hogy négy telket
nem tudnak egy személynek biztosítani, mivel az önkormányzat ezzel próbálja segíteni a városban letelepedő,
építkezni szándékozó fiatalokat. Az önkormányzatnak az
a célja, hogy a városban minél több fiatal letelepedjen,
ezért javasolják, hogy egy darab építési telket értékesítsenek a vevő számára. Továbbá javasolják, hogy 50 %-kal
csökkentett áron adják el a telket, abban az esetben, ha a
vevő az adásvételi szerződés aláírásától számított 3 éven
belül a lakóház használatáról szóló hatósági bizonyítványt
az önkormányzatnak bemutatja.
A nyílt ülést követően zárt ülésen döntött a testület a
Díszpolgári Cím, valamint a Kenderesért Emlékérem kitüntetések odaítéléséről, továbbá a Díszpolgári Címben
részesülő személy pénzjutalmának kifizetéséről.
A testületi ülésekről készült részletes jegyzőkönyvek a
www.kenderes.hu honlapon
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TeremTsünK hAgyományT!
Mi is a hagyomány?
„Hagyomány alatt általában az elődök örökségéből azokat
a cselekvéseket, dolgokat értjük, amelyeket nemzedékről
nemzedékre változatlan formában tesznek és készítenek az
adott társadalom tagjai.”
LEGYEN ÍGY!
Nem tudok mást mondani, mint a tavalyi fesztivált követően:
„A három nap alatt volt komolyzenei koncert, könnyűzene, pop, rock and roll, magyar nóta, operett, kulturális
műsor.
Nagyon sok ember, nagyon sok munkája van ebben a 3
napban! Mindenkinek megköszönöm a munkáját, aki
bármilyen módon részese volt a fesztivál sikerének, úgy az előkészületi, mint a lebonyolítási munkákban.
Engedtessék meg nekem, hogy ne soroljak neveket, intézményeket, vállalkozókat és kormányzati hivatalokat, mert a
lista hosszú lenne és senkit nem szeretnék megbántani azzal hogy kifelejtem a nevét, vagy esetleg a sorban hátrébb
kerülne, mint ahogyan azt érdemelné!
Egyszerűen csak köszönöm mindenkinek és bízom benne, hogy jövőre egy még jobb rendezvényt tudunk összehozni!
Hajrá KENDERES!”
Bodor Tamás
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Képek a Horthy kripta szenteléséről

Fotók: Bozóki István
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FAlugAzDász híreK
1. Kárenyhítési rendszer
A Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer (MKR) két,
egymást kiegészítő pillérből áll: az egyik pillér az időjárási
kockázatokra kötött mezőgazdasági biztosítás díjtámogatása, a
másik pillér a mezőgazdasági időjárási kockázatokat kezelő
rendszer, vagy, ahogy a köznyelv említi, a kárenyhítési rendszer.
A kárenyhítési rendszer célja, hogy a szélsőséges időjárási
viszonyok miatt bekövetkezett káresemények miatti bevételkiesést mérsékelje. A kárenyhítési rendszerben figyelembe vehető
káresemények az őszi-, téli-, tavaszi fagykár, viharkár, felhőszakadáskár, jégesőkár, belvízkár, árvízkár, aszálykár.
A folyamat során három eljárási szakasz, amelyek a következők:
• csatlakozáskezelés (befizetési kötelezettség meghatározása,
befizetések kezelése);
• kárbejelentés-kármegállapítás;
• kárenyhítési kérelmek benyújtása.
Csatlakozáskezelés
A kockázatközösségnek vannak kötelezően csatlakozó tagjai
az egységes kérelemben (EK) bejelentett terület mérete alapján
(> 10 ha szántóföldi kultúra, > 5 ha szántóföldi zöldség, > 1 ha
ültetvény), illetve önkéntes alapon is csatlakozhatnak gazdálkodók (legalább három évre), amennyiben a fentiekben említettnél kisebb területet művelnek. A kárenyhítési év november
1-től október 31-ig tart, tehát erre az időszakra vonatkozik az
adott kárenyhítési év kockázatviselése. A kárenyhítési alap a
tagok befizetéseiből és állami támogatásból áll össze. A tagoknak a törvényben meghatározott összeggel (1000 Ft/ha szántóföld, és 3000 Ft/ha szántóföldi zöldség, és ültetvény esetén)
kárenyhítési hozzájárulást kell fizetniük.
Kárbejelentés-kármegállapítás
A kárbejelentést a gazdálkodóknak a káresemény bekövetkezését követő 15 napon belül kell megtenniük az erre a célra
kialakított elektronikus felületen. A huzamosabb ideig fennálló
kedvezőtlen körülmények esetén azt az időpontot kell a káresemény bekövetkezésének tekinteni, amikor a növényzetben a
kár hatása észlelhetővé válik. A hirtelen fellépő káreseményeknél az esemény időpontját kell a bekövetkezés időpontjának tekinteni. A káresemény hivatalos igazolására abban az
esetben kerülhet sor, ha az a bejelentésben megjelölt termőterületen legalább 30%-os várható hozamcsökkenést okozott. Az
év során bekövetkező valamennyi káreseményt egymástól függetlenül be kell jelenteni, annak érdekében, hogy az évente egy
alkalommal igényelhető kárenyhítő juttatásban minden okozott
kárt figyelembe lehessen venni.
Kárenyhítési kérelmek benyújtására
A kárenyhítési kérelmek benyújtására évente egyszer, november hónap folyamán van lehetőség, az erre a célra kialakított
elektronikus felületen. Az elektronikus bizonylat összesítve tartalmazza mindazokat az adatokat, amelyek az adott gazdaságra
vonatkozóan ismerté váltak az év folyamán: így a tárgyévi termőterületet, az igazolt károsodással érintett növénykultúrákat, a
referencia-időszakra vonatkozóan korábban már bejelentett hozamadatokat, a megkötött piaci biztosítások adatait, a biztosítótól kapott kártérítési összegek adatait, a termények értékesítési árait, mind-mind automatikusan megjeleníti a rendszer.
Ezen a bizonylaton lényegében csak a tárgyévi hozamadatok,

illetve az esetlegesen kiegészítésre szoruló biztosítási adatok és
referencia hozam-adatok megadására van szükség, ami alapján
minden adat együtt áll a kárenyhítési juttatás összegének kiszámításához.
Összefoglalva tehát a kárenyhítő juttatásra történő jogosultság megszerzésének számos előfeltétele van, amelyek
közül kiemelendő a kárenyhítési hozzájárulás határidőben
történő befizetése, a felmerült káresemény 15 napos határidőn belüli bejelentése, a növénykultúránként megvalósuló
30%-os hozamkiesés, az üzemi szintű 15%-os hozamérték
kiesés bekövetkezése, és természetesen a kárenyhítési kérelem határidőben történő benyújtása.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a 2016. évi kárenyhítési
hozzájárulás megfizetésének jogszerű teljesítésére 2016. szeptember 15. napjáig beérkezőleg van lehetőség. A kárenyhítési
hozzájárulás határidőre történő beérkezése az egyik alapfeltétele a kárenyhítő juttatás igénybevételére vonatkozó jogosultság
megszerzésének. A fizetési kötelezettség részleteiről az MVH
július 22-éig határozatban tájékoztatta az érintetteket. Fontos
részletszabály, hogy határidőben történő befizetésnek kizárólag
a 10032000-00281629-00000017 számú Kárenyhítési lebonyolítási számlára, tárgyév szeptember 15-ig jóváírt teljes összeg
tekinthető, ezért a befizető felelőssége, hogy az átutalásról a
határidőt megelőzően, az átutalás időszükségletét is figyelembe
véve a helyes számlaszám megjelölésével intézkedjen. A kárenyhítési hozzájárulás összegét kizárólag átutalási megbízással,
a befizető azonosítására alkalmas módon, az ügyfél-azonosító,
valamint az adószám vagy adóazonosító jel megadásával kell
befizetni. A 2016. szeptember 15-i dátum jogvesztő határidő.
Azaz ha ezt a kötelezettségét határidőre nem teljesíti a gazdálkodó nem lesz jogosult a kárenyhítő juttatásra még akkor sem,
ha későbbi időpontban utal, vagy ha az összeget MVH a területalapú támogatásból későbbiekben levonja.
2. őstermelői igazolványok
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara augusztus közepétől folyamatosan küldi postai úton az ideiglenes igazolványokat felváltó plasztik kártyákat az ügyfelek részére. Azok az ügyfelek,
akik még barna régi igazolvánnyal rendelkeznek 2016. október
és december között a falugazdásznál kérelmezniük kell az igazolványuk cseréjét. Erre a határidőre fontos, hogy figyeljenek
az ügyfelek, mert aki elmulasztja nem lesz folytonos az őstermelői igazolványa.
3. Ökológiai és hagyományos másodvetés
Azok az ügyfelek, akik a területalapú támogatásuk igénylésénél az EFA területet ökológiai másodvetéssel teljesítették bejelentési kötelezettségük van. A főnövény lekerülése, a másodvetés elvetése után 15 napon belül be kell jelenteni az MVH-hoz
az elvetett növényeket (min. 2 fajta a listából), a vetés időpontját, a főnövény vetési időpontját és a főnövény lekerülésének
időpontját elektronikus úton. Ezen kívül az ökológiai másodvetés talajba forgatását is be kell jelenteni az MVH-hoz elektronikus úton. A hagyományos másodvetést is 15 napon belül be
kell jelenteni az MVH-hoz, de itt már a lekerülést nem kell
jelenteni.
magda Attila
falugazdász
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60 éves osztálytalálkozó! 1956–2016

Igen, 60 éve búcsúztunk el az Általános Iskola 8. osztálytermének padjaitól. Meghatottan énekeltük: Elmegyek elmegyek,
hosszú útra megyek… Az osztályból többen elkerültek az ország különböző részeire, de idehaza Kenderesen is maradtunk
jó néhányan. Azóta is minden 5. évben találkozunk, most augusztus 13–án volt a 60 éves osztálytalálkozónk. A ligetben volt
a gyülekezés. Nagyon örültünk egymásnak, sokat beszélgettünk, felidéztük a diákkori csínyeket, jókat nevettünk. Egy kis
fotózkodás után elsétáltunk az Alföldi Falatozóhoz, ott megebédeltünk. Az osztályból 19-en jöttek el, volt akit a párja is
elkísért, így 24-en voltunk. Nagyon jól éreztük magunkat, hamar elrepült az a pár óra, de biztos mindnyájunknak szép emlék
maradt. Ezúton szeretnék köszönetet mondani Kiss Zoltánnak és dolgozóinak a finom ebédért és az udvarias kiszolgálásért.
Szeretném megköszönni Tóth Edinának, hogy időt nem sajnálva fotózott bennünket. Találkozunk-e 5 év múlva? Majd
meglátjuk!
Bodó Imréné

KÖZÉPTISZAI MEDOSZ SK EREDMÉNYEI
Megyei II. osztály - 2016/2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2016.
2016.
2016.
2016.
2016.
2016.
2016.

08.
08.
08.
09.
09.
09.
09.

13.
21.
27.
03.
10.
17.
24.

17:00
17:00
17:00
16:30
16:30
16:00
15:00

KENDERES SE - BESENYSZÖGI SE
CSERKESZŐLŐI SE - KENDERES SE
KENDERES SE - JÁSZBOLDOGHÁZAI SE
CIBAKHÁZI NKSE - KENDERES SE
KENDERES SE - FC JÁSZSZENTANDRÁS
SZÁSZBEREKI SE - KENDERES SE
KENDERES SE - KUNMADARAS KSE

2-7
2-0
2-0
2-1
4-1

KENDERES SE - TISZAGYENDAI KSK
TISZASZŐLŐSI KSE - KENDERES SE
KENDERES SE - TISZAPÜSPÖKI SE
NAGYIVÁNI FC - KENDERES SE
KENDERES SE - CIBAKHÁZI NKSE

7-4
6-0
2-3

Kunság U-19 – 2016/2017
1.
2.
3.
4.
5.

2016.
2016.
2016.
2016.
2016.

08.
09.
09.
09.
09.

28.
04.
11.
18.
25.

10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal Karcagi Járási
Hivatal Foglalkoztatási Osztály
aktuális állásajánlatai:
Élelmiszer-ipari mérnök IFS
megbízott, (Karcag),
Mezőgazdasági technikus,
Kisújszállás (MEÓS),
Frissítő masszőr (Karcag),
Szociális gondozó, szakgondozó
(Karcag),
Bérügyi ügyintéző, TB ügyintéző
(Karcag),
Kereskedő (Karcag),
Vagyonőr (Kisújszállás),
Autóbevizsgáló, autószerelő
(Karcag),
Kőműves (Kunmadaras),
Festő –galván (Karcag),
Ruházati gép kezelője és
gyártósor mellett dolgozóvarrodai betanított munkás
(Kisújszállás),
Áruterítő gépkocsivezető
(Karcag),
Egyéb, máshova nem sorolható
egyszerű szolgáltatási és szállítási
foglalkozás-famunkás (Karcag),
Egyéb, máshova nem sorolható
egyszerű szolgáltatási és szállítási
foglalkozású (Karcag),
Egyéb egyszerű építőipari
foglalkozás (Székesfehérvár,
Karcag),
Egyszerű ipari foglalkozásélelmiszeripari foglalkozás
(Karcag),
Egyszerű mezőgazdasági
foglalkozás-mezőgazdasági
idénymunka (Karcag),

KÖNYVTÁR KÖZLEMÉNY

SZÍNHÁZBÉRLETEK

A könyvtár épületének belső festése
miatt a szeptemberi
klubfoglalkozások elmaradnak.
Megértésüket köszönjük!
(könyvtárosok)

Tájékoztatjuk a szolnoki Szigligeti
Színházba szóló, Pécsi Sándor bérletet
igénylőket, hogy a 2016/17-es színházi
évadra szóló bérletüket átvehetik a
művelődési házban.

Érdeklődni és jelentkezni
személyesen a Foglalkoztatási
Osztályon (5300 Karcag,
Madarasi út 27.), telefonon
(59/500-350) vagy e-mailben
(szolnokmmkkarcag@lab.hu)
lehet.
Az állásajánlatokról további
információk találhatók a Virtuális
Munkaerőpiac Portálon:
https://vmp.munka.hu/
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